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Communicatie verbeteren of beter zichtbaar worden met
uw bedrijf of organisatie? Jozet ondersteunt u graag.

Beste ouders,

Met

Mijn eerste werkweek op de VDE
heb ik als een feestje ervaren!
Het was een week met kamp
voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 en schoolreis voor alle andere groepen! Op deze manier heb ik ook met veel van u
persoonlijk kennis kunnen maken!
Komende week (dinsdag 10
april) hebben wij een bestuurlijk
audit. Er zullen klassenbezoeken
afgelegd worden en gesprekken
plaatsvinden met teamleden, ouders en leerlingen van de groepen
6
en
7.
U wordt hierover nader geïnformeerd.
Ik wens (na zo’n leuke en intensieve week) de kinderen een ontspannen
weekend
toe!

Nuriye
van
(interim directeur)

vriendelijke

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Gelderen

Integratietoernooi
groep 8
Op dinsdag 10 april 2018 neemt
groep 8 deel aan het integratietoernooi op de Ericaschool. Er zal
een sporttoernooi zijn, een lunch,
een rondleiding door de school en
er worden nog gezelschapsspelletjes
gespeeld.
Het mooie van deze dag is dat
voor veel leerlingen duidelijk wordt
dat leerlingen met een verstandelijke beperking toch wel heel veel
kunnen!
De dag duurt van 9.00 uur tot
14.00 uur. We gaan er lopend
naartoe en zullen dus rond 14.00
weer op school zijn.
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groet,

Schoolfruit

Woensdag komkommer
Donderdag ananas
Vrijdag
appel
In de week van 16 t/m 20 april is de laatste levering van het schoolfruit.

KONINGSSPELEN

Kerst
Voorjaar
Pasen/mei

22 dec. t/m 6 januari
23 febr. t/m 3 maart
19 april t/m 5 mei

Hemelvaart
Pinksteren
Zomer 2019

30 mei t/m 2 juni
8 t/m 10 juni
20 juli t/m 1 september

Peuternieuws
Geen nieuws

Jarigen
9 april
13 april

Pascalle
Evy

11 jaar
11 jaar

Data om alvast te noteren
Het lijkt misschien een beetje vroeg maar voor u
het weet is het zover. Vrijdag 20 april worden bij
ons op school de koningsspelen gehouden. Wij
hebben hierbij veel hulp nodig. Wilt u deze dag
meehelpen dan kunt u dit doorgeven bij de leerkracht van uw kind.

Programma Ouderkamer
Week 15
Maandag 9 april
Informatie over logopedie
Donderdag 12 april Koffieochtend

Vakantieregeling 2018-2019
Hersfst

20 t/m 28 oktober

16 t/m 26 april entreetoets groep 7
17 t/m 19 april eindtoets groep 8
20 april Koningsspelen
26 april Kranslegging monument groep 7 en 8
27-4 t/m 11-5 Meivakantie

